Løsningsforslag eksamen vår 2019,
foreløpig
Oppgave 1
Oppgave:
Hva blir skrevet ut av følgende kodeblokk? (4%)
tallet = 0
resultat = 0
while tallet < 5:
resultat += tallet
tallet += 1
print(str(resultat))

Oppgaven er automatisk rettet. Korrekt svar:
10

Oppgave 2
Oppgave:
Hva blir skrevet ut av denne kodeblokken? (4%)
for a in range(5):
for b in range(8):
if a%3 == 2 or b%3 == 2:
print("#", end="")
else:
print(" ", end="")
print("")

Svar:
#

#

#

#

########
#

#

#

#

Hvis jeg erstatter mellomrommene med «-« tegn blir det
--#--#---#--#-########
--#--#--

--#--#--

Oppgave 3
Oppgave:
Skriv et program som lar brukeren regne ut arealet til en leilighet. Arealet til en leilighet er lik
summen av arealene til rommene i leiligheten. Arealet til et rom er lik lengde * bredde til rommet.
Du kan anta at alle rommene er firkantete.
Programmet ditt skal la brukeren skrive inn lengde og bredde til en serie med rom, og skal regne ut
arealet til leiligheten med disse rommene. Du kan velge selv om brukeren skal skrive inn antall rom
på forhånd eller om brukeren markerer at han/hun er ferdig med å skrive inn 0 eller et negativt tall
for lengde eller bredde. Bruk funksjonen «les_positive_flyttall()» fra timene, som også er oppgitt
under, for å lese inn tallene. Programmet ditt skal skrive ut arealet til slutt. (5%)
Svar:
print("Antall rom: ")
antall_rom = les_positivt_heltall()
areal = 0.0
for i in range(antall_rom):
print("Lengde: ")
lengde = les_positivt_flyttall()
print("Bredde: ")
bredde = les_positivt_flyttall()
areal += lengde*bredde
print("Arealet ble: " + str(areal))

Oppgave 4
Oppgaven er automatisk rettet. Korrekte svar:
a) Str
b) Tallene 0, 1, 2, 3, 4 på hver sin linje

Oppgave 5
Oppgaven er automatisk rettet. Korrekte svar:
a) 7
b) 10
c) 27

Oppgave 6
Oppgave:
Gitt ei tekstfil ved navn «test.txt» på følgende format: YYYY-MM-DD; tall
Eksempel:
2019-01-02; 154
2019-01-03; 179
2019-01-04; 203

2019-01-06; 199
2019-01-07; 188
2019-01-08; 213
2019-01-09; 210
2019-01-10; 198
2019-01-13; 175
Fila inneholder en serie med datoer og tall, på hver sine linjer, hvor datoen og tallet på samme linje
hører sammen. Skriv et Python script som leser hele fila (som vil være mye lengre enn eksemplet),
beregner gjennomsnittet av «tall» for alle mandager, og skriver ut resultatet med en print-setning.
Hint: Bruk streng.split(«;») kommandoen for å splitte en streng i to strenger med «;» som skilletegn.
Split kan fint brukes med andre skilletegn også. For å finne ut hvilken ukedag en gitt dato er, lag et
dato-objekt for datoen og bruk weekday() metoden på datoen. weekday metoden returnerer 0 for
mandag, 1 for tirsdag og så videre opp til 6 for søndag. Bruk datetime.date klassen for å lage datoobjekter på samme måte som i øving 8. datetime.date objekter lages med konstruktøren
datetime.date(år, måned, dag) hvor år, måned og dag alle er heltall.
Programmet skal hoppe over linjer som ikke følger formatet (inneholder ting som ikke kan tolkes som
heltall eller ikke har riktig format) (12%)
Svar:
with open("test.txt") as fila:
sum = 0
antall = 0
for linje in fila:
try:
komponenter = linje.split(";")
if len(komponenter) < 2:
continue
datostrenger = komponenter[0].split("-")
if len(datostrenger) < 3:
continue
datoen = datetime.date(int(datostrenger[0]),
int(datostrenger[1]), int(datostrenger[2]))
tallet = float(komponenter[1])
if datoen.weekday() == 0:
sum += tallet
antall += 1
except ValueError:
pass
gjennomsnitt = sum/antall
print("Gjennomsnitt: " + str(gjennomsnitt))

Merk: Exception-håndteringa som ikke gjør noe er der siden denne exceptionen oppstår hvis
formatet er feil, for eksempel hvis en av int(…) konverteringene feiler. Oppgaven sier at slike linjer
skal den hoppe over. Derfor pass i exception-håndteringa.

Oppgave 7
Oppgaven er automatisk rettet. Korrekte svar:

a)
b)
c)
d)
e)

4
5
Kan ikke endres etter at den er lagd
7
Nkm

Oppgave 8
Oppgave:
Skriv en klasse "Hus" i Python. Instanser av klassen Hus skal ha egenskapene lengde, bredde, antall
etasjer og boareal. Skriv en konstruktør som tar inn alle egenskapene som parametre. Skriv en setter
for boareal som sjekker at boareal ikke er større enn lengde*bredde*antall etasjer. Merk at det godt
kan være mindre.
Du trenger ikke skrive getter og settere for de andre egenskapene. (6%)
Svar:
class Hus:
def __init__(self, lengde, bredde, etasjer, boareal):
self.__lengde = lengde
self.__bredde = bredde
self.__etasjer = etasjer
self.__boareal = 0
self.set_boareal(boareal)
def set_boareal(self, nytt_boareal):
if nytt_boareal > self.__lengde*self.__bredde*self.__boareal:
raise ValueError("Boareal kan ikke være større enn
lengde*bredde*boareal!")
self.__boareal = nytt_boareal

Oppgave 9
Oppgave:
Gitt klassen Rektangel, oppgitt under. Skriv en metode for klassen Rektangel som returnerer lengden
til grensa til rektanglet. Lengden til grensa er lik summen av lengdene til alle sidene til rektanglet. Et
rektangel har to sider med lengde=bredde og to sider med lengde=høyde. (4%)
class Rektangel:
def __init__(self, startx, starty, bredde, hoyde):
self.__startx = startx
self.__starty = starty
self.__bredde = bredde
self.__hoyde = hoyde
def set_bredde(self, bredde):
self.__bredde = bredde
def set_hoyde(self, hoyde):
self.__hoyde = hoyde
def get_bredde(self):
return self.__bredde

def get_hoyde(self):
return self.__hoyde
def get_start_x(self):
return self.__startx
def get_start_y(self):
return self.__starty
def flytt(self, deltax, deltay):
self.__startx += deltax
self.__starty += deltay
def __str__(self):
return "Rektangel som starter i (" + str(self.__startx) + ", " +
str(self.__starty)\
+ ") med bredde " + str(self.__bredde) + " og høyde " +
str(self.__hoyde)
def get_areal(self):
return self.__bredde*self.__hoyde

Svar:
def get_grenselengde(self):
return 2*self.__bredde + 2*self.__hoyde

Oppgave 10
Oppgave:
Gitt klassen Rektangel, oppgitt under. Skriv en metode for klassen som tar inn et annet rektangel og
sjekker om det andre rektanglet er inni dette rektanglet. Et rektangel B er inni et annet rektangel A
hvis:
-

B sin startx er mellom A sin startx og A sin startx + A sin bredde

-

B sin startx + B sin bredde er mellom A sin startx og A sin startx + A sin bredde

-

B sin starty er mellom A sin starty og A sin starty + A sin høyde

-

B sin starty + B sin høyde er mellom A sin starty og A sin starty + A sin høyde (6%)

Svar:
def inside(self, andre_rektangel):
if andre_rektangel.get_start_x()
return False
if andre_rektangel.get_start_y()
return False
if andre_rektangel.get_start_x()
self.__startx + self.__bredde:
return False
if andre_rektangel.get_start_y()
self.__starty + self.__hoyde:
return False
return True

< self.__startx:
< self.__starty:
+ andre_rektangel.get_bredde() >
+ andre_rektangel.get_hoyde() >

Oppgave 11
Oppgave:
Gitt klassene "Veg" og "SegmentLinje" under, og at egenskapen "geometri" til objekter av klassen
"Veg" skal være ei segmentlinje. Skriv en metode for klassen "Veg" som returnerer hvor lang tid det
vil ta å kjøre fra den ene enden av veien til den andre. Tida er lengden på veien (lengden på
geometrien til veien) delt på farten. Du kan anta at bilen kjører i fartsgrensa langs hele veien. (6%)
class Veg:
def __init__(self, navn, fartsgrense, geometri):
self.__navn = navn
# Streng
self.__fartsgrense = fartsgrense
# Heltall
self.__geometri = geometri
# SegmentLinje
class SegmentLinje:
def __init__(self, startpunkt = None, sluttpunkt = None, punktliste =
None):
if startpunkt is not None:
self.__punkter = [startpunkt, sluttpunkt]
else:
self.__punkter = [] + punktliste
def add_punkt(self, nytt_punkt):
self.__punkter.append(nytt_punkt)
def get_start(self):
return self.__punkter[0]
def get_slutt(self):
return self.__punkter[-1]
# Lengde til ei segemntlinje er summen av lengden til segmentene
def get_lengde(self):
lengde = 0.0
forrige = self.__punkter[0]
for i in range(1, len(self.__punkter)):
lengde += pkt.avstand(forrige, self.__punkter[i])
forrige = self.__punkter[i]
return lengde
# Flytter segmentlinja gjennom å flytte punktene den består av
def flytt(self, delta_x, delta_y):
for punkt in self.__punkter:
punkt.flytt(delta_x, delta_y)

Svar:
def get_tid_aa_kjore(self):
lengde = self.__geometri.get_lengde()
return lengde / self.__fartsgrense

Oppgave 12
Oppgaven er automatisk rettet. Korrekte svar:
a) 2
b) 6

c) 8

Oppgave 13
Oppgave:
Definer en klasse "trekant". En trekant skal ha følgende egenskaper:
-

x- og y- koordinater for startpunktet

-

lengde på sidene a og b

-

vinkelen mellom de to sidene, gamma

En trekant skal i tillegg kunne brukes av de samme funksjonene som punkter og rektangler, inkludert
funksjonene flytt_alle og totalt_areal. Klassene punkt og rektangel samt metodene flytt_alle og
totalt_areal er oppgitt under. Arealet til en trekant er 0.5*a*b*sin(gamma).
Du trenger bare å definere konstruktør og metodene som du trenger for oppgavene over, du trenger
ikke definere enkle gettere og settere. (8%)
def flytt_alle(geometri_liste, deltax, deltay):
for element in geometri_liste:
element.flytt(deltax, deltay)
def totalt_areal(omraade_liste):
sum_areal = 0.0
for element in omraade_liste:
sum_areal += element.get_areal()
return sum_areal

Svar:
class Trekant:
def __init__(self, start_x, start_y, lengde_a, lengde_b, gamma):
self.__start_x = start_x
self.__start_y = start_y
self.__lengde_a = lengde_a
self.__lengde_b = lengde_b
self.__gamma = gamma
def flytt(self, delta_x, delta_y):
self.__start_x += delta_x
self.__start_y += delta_y
def get_areal(self):
return 0.5*self.__lengde_a*self.__lengde_b*math.sin(self.__gamma)

Oppgave 14
Oppgave:
Gitt løsningsforslaget til øving 6, 21 med terninger. Endre programmet slik at det gir følgende spill:
Hvis spilleren triller 6, skal spilleren få kaste på nytt. Dette ekstrakastet kan aldri ta spilleren
over 21 poeng, men kan ta spilleren til 21 poeng.
-

Hvis spilleren triller 1, skal spilleren få -1 poeng.

I besvarelsen din trenger du bare å skrive de metodene som du faktisk trenger å endre.
(10%)
Svar:
Dette var det svaret jeg tenkte på da jeg lagde oppgaven. Jeg ser at oppgaven ikke spesifiserte om
kastene i starten også skulle bruke det oppgitte systemet. Så jeg har gitt kreditt for tilsvarende
endringer i __init__ også, men du må endre spill_omgang_en_spiller for å få full score.
def spill_omgang_en_spiller(self, spiller):
print('Det er ' + spiller.get_navn() + ' sin tur.')
print('Du har ' + str(spiller.get_poengsum()) + " poeng")
svar = input('Ønsker du å kaste terningen en gang til? (j/n): ')
if svar == 'j':
self.__terningen.kast()
verdi = self.__terningen.get_verdi()
if verdi == 1:
verdi = -1
spiller.set_poengsum(spiller.get_poengsum() + verdi)
if (spiller.get_poengsum() > 21):
print('Du har fått flere enn 21 poeng og har tapt!')
return False
if verdi == 6:
print("Gratulerer. Du har kastet 6, og får derfor et
ekstrakast!")
self.__terningen.kast()
if spiller.get_poengsum() + self.__terningen.get_verdi() <= 21:
spiller.set_poengsum(spiller.get_poengsum() +
self.__terningen.get_verdi())
else:
spiller.set_poengsum(21)
return True
return False

Kode i boldface er ny eller endret for oppgaven, resten er som før.

Oppgave 15
Oppgave:
Du skal lage et GUI som lar brukeren sjekke svaret på enkle gange-stykker. GUI-et skal se ut som i
figuren under. De to tallene (8 og 5 i figuren) skal være tilfeldige tall mellom 1 og 10. Du kan bruker
funksjonen random.randint(1, 10) for å lage disse tallene.
Når brukeren trykker på OK-knappen så skal systemet sjekke om det brukeren skreiv er riktig eller
ikke og gi beskjed om det. Hvis brukeren gjettet riktig skal systemet lage to nye tilfeldige tall og
tømme tekstfeltet slik at brukeren kan få et nytt regnestykke. Hvis brukeren skreiv noe som ikke kan
konverteres til et tall skal brukeren få beskjed om det. Du kan bruke messagebox.showinfo(tittel,
beskjed) for å gi brukeren beskjeder. (12%)

Svar:

class MatteGUI:
def __init__(self):
self.__vindu = tkinter.Tk()
self.__forste_tall = 0
self.__andre_tall = 0
self.__oppgavetekst = tkinter.StringVar()
self.__oppgave_etikett = tkinter.Label(self.__vindu,
textvariable=self.__oppgavetekst)
self.__oppgave_etikett.pack(side=tkinter.LEFT)
self.__svar = tkinter.Entry(self.__vindu, width=10)
self.__svar.pack(side=tkinter.LEFT)
self.__ok_knapp = tkinter.Button(self.__vindu, text="OK",
command=self.sjekk_gjett)
self.__ok_knapp.pack(side=tkinter.LEFT)
self.lag_tall()
tkinter.mainloop()
def lag_tall(self):
self.__forste_tall = random.randint(1, 10)
self.__andre_tall = random.randint(1, 10)
self.__oppgavetekst.set("Hva er " + str(self.__forste_tall) + " * "
+ str(self.__andre_tall) + " ?")
def sjekk_gjett(self):
svar = self.__forste_tall*self.__andre_tall
try:
brukerens_gjett = int(self.__svar.get())
if svar == brukerens_gjett:
messagebox.showinfo("Korrekt!", "Gratulerer! Riktig svar!")
self.lag_tall()
self.__svar.delete(0, tkinter.END)
else:
messagebox.showinfo("Feil!", "Dessverre, feil svar. Prøv
igjen.")
except ValueError:
messagebox.showinfo("Feil input", "Du må skrive inn et lovlig
tall!")
if __name__ == "__main__":
objekt = MatteGUI()

